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PARCERIAS

Com o aval de chefs renomados, a empresa de marcas de
alimentos MIE quer promover gastronomia sofisticada – e justa

Não basta ser
GOURMET

Cátia Luz

“Qual é o seu sonho? Você está
conectado com ele aqui no seu
trabalho?” Essas eram as pergun-
tas que Gustavo Succi fazia regu-
larmente para os funcionários
da Disoft, empresa de software
da qual era sócio e que há sete
anos consecutivos figura na lista
das melhores companhias para
trabalhar. Quando a então dire-
tora de marketing e de interna-
cionalização da Disoft, Gabriela
Borges, respondeu que já não es-
tava mais tão satisfeita, Succi se
propôs a ajudá-la a procurar al-
ternativas fora da empresa. E, no
processo, acabou se dando con-
ta de que ele próprio também
precisava mudar.

Foi assim que nasceu a MIE –
Made in Everywhere –, uma em-
presa de criação e gestão de mar-
cas de alimentos. A especialida-
de é encontrar – ou criar – produ-
tos com características regio-
nais, mas com um acento de so-
fisticação e apelo comercial. A
preocupação, afirma a MIE, tam-
bém é comercializá-los da manei-
ra mais justa.

De acordo com os fundado-
res, a proposta da companhia,
que não divulga números, é mu-
dar a “consciência de consumo”.
“Ao comprar, as pessoas preci-
sam avaliar se a mercadoria que
estão levando para casa respeita
produtores, fornecedores, toda
a cadeia”, diz Succi, responsável
pela operação da MIE. Gabriela
cuida da linha de produtos da em-
presa, que tem também como só-
cio Maurício Rolim Amaro. Fi-
lho do fundador da companhia
aérea TAM e casado com Gabrie-
la, Amaro está à frente do conse-
lho de administração.

A empresa começou há dois
anos, fazendo a distribuição e a
comercialização do premiado
chocolate AmmA, criado pelo
produtor de cacau Diego Badaró
e pelo chocolateiro americano
Frederick Schilling. O chocolate
fino é produzido a partir do culti-
vo orgânico de cacau da família
Badaró, espalhado entre árvores
nativas da Mata Atlântica. O em-
presário, que faz parte de um mo-
vimento pela conservação da Ma-
ta Atlântica, compra também a
produção de pequenos produto-
res, a partir de um preço estipula-
do por eles, para estimular a cul-
tura do cacau e mapear diversas
origens do produto. “A Bahia
tem a maior diversidade aromáti-
ca de cacau do mundo. E isso pre-
cisa ser valorizado”, diz Badaró.

Parcerias. O chocolate foi só o
começo. Em março, a MIE lan-
çou em parceria com o badalado
chef de cozinha Alex Atala a mar-
ca Retratos do Gosto, cujo pri-
meiro produto foi o miniarroz,

variedade que tem um terço do
tamanho do arroz branco tradi-
cional e foi desenvolvida pelo ri-
zicultor José Francisco Ruzene,
conhecido como Chicão, de Pin-
damonhangaba (SP). “O produ-
tor nunca teve um ‘padrinho’ pa-
ra abrir mercado para o seu pro-
duto”, diz Chicão. “Nesse proje-
to, tão importante quanto rece-
ber um preço mais justo é ter um
chef apresentando o nosso traba-
lho para o consumidor.”

Curador e sócio com 25% da
Retratos do Gosto, Atala abriu
mão do que ganharia para rein-
vestir o dinheiro em projetos de
assistência técnica para os pro-
dutores. No caso de Ruzene, os
recursos serão empregados em
um centro de pesquisa de arroz.

Para Marcos Bedendo, profes-
sor de gestão de marca e marke-
ting estratégico da ESPM-SP, o
que se destaca na atuação da
MIE é o know-how em conseguir
reunir diferentes parceiros com
visões similares em torno dos
projetos. “Gestão de marcas é só
uma parte do trabalho deles”,
diz Bedendo. “Mesmo porque,
para trabalhar exclusivamente
com isso, não daria para focar
apenas em alimentos. Consulto-
ria de marca é negócio que exige
escala para ser rentável, por isso
é necessário atender qualquer ti-
po de empresa.”

Ampliação. Seguindo a lógica
de acionar uma rede de parcei-
ros, a MIE agora se prepara para
ampliar sua atuação: além de au-
mentar a linha Retratos do Gos-
to e o leque de marcas que distri-
bui, a empresa vai estrear na fa-
bricação de produtos. Vai come-
çar a produzir iogurtes na pró-
pria sede, que fica no bairro Vila
Nova Conceição, um dos metros
quadrados mais caros de São
Paulo. “Vamos ter uma cozinha
industrial pequena e o iogurte co-
meçará a ser vendido em uma lo-
ja aqui mesmo”, explica Succi.

Na nova linha, batizada de De-
licari, a parceria é com o neoze-
landês Craig Bell, diretor da Fa-
zenda Leite Verde, fundada por
investidores neozelandeses no
sudoeste da Bahia. A fazenda pro-
duz o Leitíssimo, feito a partir de
leite de um único rebanho, com
gado criado solto e alimentado a
pasto.

Outra parceria que deve che-
gar ao mercado em outubro é

uma linha de granolas da marca
Retratos do Gosto que leva a assi-
natura da chef Heloísa Bacellar,
do armazém e restaurante Lá da
Venda, em São Paulo. “A ideia foi
utilizar frutas e castanhas brasi-
leiras, para valorizar o que é nos-
so”, diz Heloísa. Boa parte dos
ingredientes é comprada de em-
pórios que mantêm projetos de
desenvolvimento de pequenos
produtores. Os nibs de cacau –
termo usado para designar o cen-
tro do grão do fruto e destaque
na composição das granolas – fi-
carão a cargo de Badaró, funda-
dor da AmmA.

Também com Heloísa, a em-
presa fechou a distribuição do
Pão de Queijo Lá da Venda, elei-
to algumas vezes o melhor de
São Paulo e feito com queijo cer-
tificado da serra da Canastra e
polvilho da cidade de Conceição
dos Ouros, de Minas Gerais.

Apelo. Responsável pelo desen-
volvimento de Negócios em
Food Service da GS&MD-Gou-
vêa de Souza, Ingrid Devisate diz
que a MIE lança mão de dois ape-
los fortes. “Por um lado, o aspec-
to saudável do produto orgânico
ou a importância do comércio
justo passaram a fazer sentido
para muitos consumidores, que
estão dispostos a pagar mais por
isso”, diz. “Do outro, as pessoas
têm cozinhado cada vez menos
e, quando cozinham, é por lazer.
Por isso, um produto premium
validado por um chef de cozinha
renomado ganha destaque.”

Os produtos comercializados
pela MIE estão restritos a empó-
rios e supermercados premium.
Lucas Nassar, diretor da rede
Mambo, que vende o miniarroz,
diz que mantém um grupo, que
se reúne quinzenalmente, para
procurar e experimentar produ-
tos como esse. “Nas nossas lojas,
esses itens estão em prateleiras
de destaque. Ter marcas exclusi-
vas nos diferencia da concorrên-
cia. Além disso, por unidade, a
margem de retorno desses pro-
dutos é muito maior do que a mé-
dia”, explica.

Para Evandro Silva, compra-
dor de mercearia da rede St. Mar-
ché, dona também do Empório
Santa Maria, o consumo do mi-
niarroz ainda está restrito a
quem gosta muito de gastrono-
mia. “No Empório, que é fre-
quentado por um público gour-
met, a quantidade vendida do
produto é três vezes maior que o
total de qualquer outra loja. É
uma marca de potencial, mas
que ainda está em fase de experi-
mentação”, explica. Como a cha-
mada “curva de adoção do produ-
to” está só no início, a MIE ainda
vai precisar de tempo para saber
se está no caminho certo traça-
do nos sonhos dos fundadores.

Do impresso
para o braile

● Alex Atala
Dono do restaurante D.O.M., elei-
to o quarto melhor do mundo pe-
la revista britânica Restaurant,
Alex Atala propôs à MIE a cria-
ção de uma cesta brasileira de
alimentos produzidos por peque-
nos produtores, que resultou na
marca Retratos do Gosto.

● Heloísa Bacellar
Formada pela escola Le Cordon
Bleu, de Paris, Heloísa Bacellar é
dona do Lá da Venda, uma mistu-
ra de armazém de antigamente
com restaurante. A chef assina a
nova linha de granolas da Retra-
tos do Gosto, feitas com casta-
nhas e frutas brasileiras.

● Diego Badaró
De uma família que há cinco gera-
ções cultiva cacau no sul da Ba-
hia, Diego Badaró implantou em
2001 na propriedade o cultivo
orgânico, que deu origem ao cho-
colate gourmet Amma. O produto
foi o primeiro a ser distribuído e
comercializado pela MIE.

Ainda é um protótipo, mas o
designer e inventor sul-corea-
no Ho-Tzu (River) Cheng
tem esperança de que logo o
BraillePadScan esteja no mer-
cado. Transparente e do mes-
mo tamanho de uma pranche-
ta, a invenção permite que de-
ficientes visuais consigam ler
em braile qualquer publica-
ção impressa. O aparelho, não
usa câmeras, mas escaneia
textos e figuras em poucos se-
gundos, ampliando o univer-
so de leitura de quem não en-
xerga. O BraillePadScan tam-
bém tem uma função que pro-
nuncia as palavras, para facili-
tar identificação de imagens
escaneadas. Não é pesado e
também foi projetada uma
versão menor (com as dimen-
sões semelhantes a de um
iPhone), para ser levada na
bolsa. /LÍLIAN CUNHA

Design & Inovação

Parcerias.
Gustavo
Succi
comanda as
operações
da MIE, que
usa rede de
parceiros
para lançar
produtos

Acesso. O
BraillePadScan
converte em braile
textos e imagens

MAIRA VIEIRA/AE

REINVENÇÃO DA COSTURA
Finalista do prêmio James Dyson Awards
de engenharia de design, a máquina de cos-
tura Alto Sewing Machine coloca tecnolo-
gia e simplicidade de uso em um equipa-
mento hoje usado somente por profissio-
nais. A linha corre por uma canaleta de me-
tal por cima da máquina, que não tem pe-
dal: o tecido desliza conforme a base da
máquina é suavemente pressionada.
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● Consumo

Gustavo Succi
SÓCIO DA MIE
“Ao comprar, os consumidores
precisam avaliar se o produto
respeita os produtores, os
fornecedores, toda a cadeia”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2012, Negócios, p. N5.




